
Good Sense Vert Dezodorizant 
Good Sense Vert este un detergent puternic parfumat, care 
neutralizează mirosurile neplăcute, pentru utilizare generală 
zilnică pe toate suprafețele dure rezistente la apă. 

Proprietăți de bază 

• Nivel ridicat de parfum proaspăt de măr, pentru un efect
dezodorizant de lungă durată

• Tehnologie patentată unică de dezodorizare activă (O.N.T.)

• pH neutru la utilizarea în diluție

• Pentru curățare excelentă, fără urme

Avantaje 

• Pentru dezodorizarea aerului și curățare excelentă fără urme

• Tehnologia O.N.T. de dezodorizare activă neutralizează

moleculele mirosurilor neplăcute și, astfel, îmbunătățește

efectul parfumului

• Potrivit pentru toate suprafețele dure rezistente la apă (de ex.

piatră naturală și artificială, plăci ceramice, suprafețe sintetice,

oglinzi, porțelan și email)

Instrucţiuni de utilizare 

Good Sense Vert este disponibil în ambalaje de diferite dimensiuni și 

poate fi dozat fie manual (concentrat standard), fie prin unul din 

echipamentele noastre de dozare (J-Flex®  sau QuattroSelect®). 

Pentru informații detaliate cu privire la echipamentul specific de 

dozare vă rugăm să consultați tabelul cu date tehnice. 

Printr-o dozare corectă, cheltuielile sunt reduse, iar impactul asupra 

mediului înconjurător este minim. 

Pulverizator: 

• Pulverizaţi soluţia pe o lavetă umedă şi ştergeţi. Folosiţi un

pad-burete pentru a îndepărta petele dificile

• Clătiţi sau schimbaţi laveta cu regularitate

Găleată: 

• Aplicaţi soluţia cu o lavetă/un burete sau un mop şi ştergeţi.

Folosiţi un pad-burete pentru a îndepărta petele dificile

Mop umed: 

• Aplicaţi soluţia cu ajutorul unui mop şi îndepărtaţi soluţia murdară

Dezodorizarea aerului: 

• Pulverizați o dată în sus, în centrul camerei.



Platformă 
Codul 

articolului Descriere/Dimensiuni ambalaj Flacon pulverizator Găleată Aspect 
pH (conc.) pH (în soluție) Densitate relativă 

(20°C) 

Good Sense Vert 
Date tehnice 

Concentrat 
standard 

7513502 Good Sense Vert 6x1 litri 40ml (8%) / 500ml 100ml (2%) / 5 
litri

Lichid 
limpede, 
verde pal

6 7,3 1,00 g/cm³ 

7513504 Good Sense Vert 2x5 litri 

J-Flex® 7512223 Good Sense Vert J-Flex 1x1,5 

litri 

300 x 500 ml (2%) 100 x 5 litri 

(0,3%) 

Lichid 

limpede, 
verde pal 

8 7,5 1,01g/cm³ 

7518361 Good Sense Vert J-Flex 1x1,5 
litri 

7512228 Good Sense Vert J-Flex 1x5 
litri 

1000 x 500 ml (2%) 333 x 5 litri 
(0,3%) 

QuattroSelect® 7517104 Good Sense Vert QS 2x2,5 
litri 

2% 0,40% Lichid 
limpede, 
verde pal 

8 7,5 1,01g/cm³ 

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţia normală şi nu trebuie interpretate ca specificaţii de calitate. Pentru dozarea manuală a 1 litru, 5 litri de produs, sunt 

disponibile pompe dozatoare corespunzătoare. Sunt disponibile, de asemenea, flacoane de pulverizare și pulverizatoarele aferente. 

Informaţii despre manipulare și depozitare în condiții de siguranţă 

Informaţii complete referitoare la manevrarea şi eliminarea produsului se regăsesc în Fişa cu date de securitate, disponibilă 
separat. https://sds.sealedair.com/ 

Păstraţi produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme. 

Compatibilitatea produsului 

A nu se utiliza cu alte sisteme de diluție sau prin alte metode. A nu se utiliza nediluat. Înainte de a utiliza produsul pe o suprafață ce 
poate fi sensibilă, testați mai întâi pe o porțiune mică, ascunsă. 

Informaţii ecologice 

Surfactanții folosiţi în acest produs îndeplinesc cerințele de biodegradabilitate în conformitate cu Regulamentul UE privind 
detergenții, CE 648/2004. 
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